
 

На 11.12.2013 година Националниот превентивен механизам спроведе ненајавена 
посета на ПС Струмица (која е прва посета од страна на НПМ тимот на оваа 
полициска станица).НПМ спроведе ненајавена посета на полициската станица 
Струмица со цел утврдување на состојбите и условите во просториите каде лицата се 
лишуваат од слобода и постапувањето со истите. 

Посетата на полициската станица се спроведе на начин што најпрво беше воден 
разговор со командирот на ПС, а потоа НПМ тимот, придружуван од командирот и 
сменоводителот, направи увид во местата за задржување на лицата лишени од 
слобода. Во време на посетата во ПС Струмица немаше задржани лица сместени во 
соодветните места за задржување.. 

Во ПС Струмица има три простории за задржување на лица лишени од слобода кои се 
за индивидуално сместување. Овие простории се стари и истите не се уредени 
согласно бараните стандарди, како на меѓународно ниво, така и согласно стандардите 
на Министерството за внатрешни работи. Просториите за задржување, иако стари, 
сепак беа чисти и уредни, со фиксирани кревети кои дополнително ги зајакнуваат 
безбедносните мерки, како и систем за повикување кој функционираше во сите три 
простории. Во моментот на посетата немаше задржани, ниту приведени лица, со кои 
тимот на НПМ ќе може да разговара околу постапувањето со нив од страна на 
полициските службеници и условите за задржување во оваа полициска станица. 

На видливо место се истакнати правата на приведените и задржаните лица на 3 
јазици (македонски, албански и англиски јазик), односно истите беа истакнати во 
ходникот, во непосредна близина на просториите за задржување, како и во 
канцеларијата на сменоводителот. Влезот на полициската станица е пристапен за 
лица со попречености, а пред дежурната просторија е поставена и пристапна рампа. 

Лицата лишени од слобода се поучуваат за своите права, а во случаи на задржување 
на лица со видливи повреди се повикува лекар кој треба да ја процени здравствената 
состојба на задржаните лица и дополнително ПС Струмица изготвува службена 
белешка за извршен преглед. При постапувањето со малолетните лица не може 
секогаш да се обезбеди бранител, а дополнително е потребно да се обезбеди и нов 
ажуриран список на адвокати за деца согласно новините предвидени во Законот за 
правда на децата. 

Како резултат на реализираната посета Националниот превентивен механизам 
подготви извештај во кој ги констатираше состојбите и даде соодветни препораки до 
Полициската станица Струмица, како и до Министерството за внатрешни работи. 

 


